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Уважаеми читатели, 

Областен информационен център (ОИЦ) - Враца е част от мрeжата от 
28 информационни центрове в България за популяризиране на европейските 
структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). В периода от 13.12.2015 г.  
до 31.12.2018 г. ОИЦ - Враца осъществява своята дейност чрез проект 
на Община Враца „Осигуряване функционирането на ОИЦ - Враца“ съгласно 
Договор № BG05SFOP001-4.001-0024-C01, финансиран от Оперативна про-
грама „Добро Управление“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Евро-
пейския социален фонд. 

Като част от тази мрежа една от основните задачи на ОИЦ - Враца е 
да проучва и разпространява добри практики от успешно изпълнени про-
екти на територията на областта, финансирани със средства от Струк-
турните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

В настоящата брошура са представени част от приключилите проек-
ти, изпълявани от Общини в област Враца, които са успешно изпълнени и 
като резултат са постигнали предоставяне на интегрирани социални и 
здравни услуги, мерки за енергийно обновление и постигане на образова-
телна интеграция. 

Изказваме специални благодарности 
на всички бенефициенти на терито-
рията на областта, които подкрепиха 
нашето начинание и ни предоставиха 
информация, снимки и материали за тех-
ните проекти. Надяваме се, че това 
издание ще ви помогне и мотивира да 
реализирате успешно всички Ваши идеи, 
като ги превърнете в успешни проекти.

Екипът на Областен информационен 

център - Враца 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

ВРАЦА 
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Dear readers, 

District Information Point (DIP) - Vratsa is part of the network of 28 Information 

Centers in Bulgaria for the popularization of the European Structural and Invest-

ment Funds (ESIS). In the period from 13.12.2015 to 31.12.2018 the DIP - Vratsa 

carried out its activity through a project of the Municipality of Vratsa “Ensuring the 

operation of the DIP - Vratsa” under Contract № BG05SFOP001-4.001-0024-C01, 

financed by the Operational Program “Good Governance” co-funded by the Euro-

pean Union through the European Social Fund. 

As part of this network, one of the main tasks of DIP is to explore and spread 

Best practices from successfully implemented projects in the area of the region, 

funded by the Structural Funds and the Cohesion Fund of the European Union.  

This brochure presents some of the completed projects implemented by Munici- 

palities, in Vratsa District, which have been successfully implemented and as a re-

sult have provided integrated social and health services, energy renewal measures 

and educational integration. 

We would like to express our special thanks to all the beneficiaries in the area 

who supported our undertaking and provi- 

ded us with information, photos and mate- 

rials for their completed projects. 

We hope that this edition will help and 

motivate you to realize all your ideas by  

turning them into successful projects. 

The Team of the  

Regional Information Point - Vratsa 

DISTRICT INFORMATION POINT 

VRATSA 
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ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ОБЛАСТ ВРАЦА
2014-2020

ПРАВО ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ 

Бенефициент: Община Борован 

Договор: BG05M9OP001-2.002-0249-C02

Финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Размер на финансиране: Обща стойност на проекта 499 849.00 лв.,  

БФП 499 849.00 лв. Общо РИС 494 877.93 лв.

Продължителност: 22 месеца: 11.05.2016 - 01.03.2018 г.

Цели и постигнати резултати по проекта: Настоящата проце-

дура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M90PO001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” цели подобряване качеството 

на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на ком-

плексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и 

хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, с цел преодоляването на 

последиците от социалното изключване и бедността.

Проект „Право за независим живот“ има за основна цел да подобри ка-

чеството на живот на възрастните хора в община Борован и да окаже 

подкрепа на лица/деца с увреждания, като създаде условия за подкрепа и 

упражняване правото им на независим живот и социално включване, за-

читане на правата им, съобразяване с индивидуалните им потребности 

и съобразно техните възможности. Предоставянето на интегрирана со-

циална услуга даде възможност на хората над 65 години с ограничени въз-

можности за самообслужване и лицата/децата с увреждания да получат 

подкрепа чрез комплексни действия и осигуряване на дългосрочна грижа, 

включваща социални, здравни услуги в общността или в домашна среда. 

Осигури се възможност на лицата, полагащи грижи за близки с уврежда-

ния, да се върнат на реалния пазар на труда. Създаден е първи по рода си 

център за предоставяне на почасово предоставяне на услуги в Община 

Борован, който положи основи за предоставяне на интегрирани услуги за 

хората над 65 години с невъзможност да се самообслужват, подпомогне 

лицата/децата с увреждания да получат необходимата им подкрепа в общ-

ността, осигури заетост на безработни лица.
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

ВРАЦА 

Данни за бенефициента: Общината е разположена в централната 
част на Област Враца. С площта си от 210,729 km2 заема 8-мо място сред 
10-те общини на областта, което съставлява 5,82% от територията на 
областта. През 2006 година от ПУДООС бяха одобрени 400 000 лв. за реа-
лизиране на проекта „Изграждане на главен канализационен колектор“ в с. 
Борован. С това се решава проблемът за отпадните води и изграждане на 
канализация на селото.
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ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ОБЛАСТ ВРАЦА
2014-2020

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ 

УСЛУГИ В ОБЩИНА ВРАЦА

Бенефициент: Община Враца

Договор: BG05M9OP001-2.002-0190-C03 

Финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Размер на финансиране: Обща стойност на проекта 874 997.61 лв.,  
БФП 874 997.61 лв. Общо РИС 744 411.04 лв.

Продължителност: 23 месеца: 01.02.2016 - 01.01.2018 г.

Цели и постигнати резултати по проекта: Проектът отговаря на 
идентифицирани в община Враца потребности от интегрирани социални 
услуги. Неговата обща цел е подобряване качеството на живот на хора с 
увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които са в 
риск от социално изключване. Специфичните цели са свързани с улесняване 
достъпа на целевата група до качествени здравни и социални услуги в общ-
ността и в домашна среда и стимулиране на потребителите да взимат 
самостоятелни решения за организиране на ежедневието си. Чрез проек-
та се цели повишаване на професионалните умения на наетите в Центъра 
за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и 
в домашна среда и намаляване риска от зависимост от институционален 
тип грижи. Проектните дейности са свързани с осигуряване на достъп до 
интегрирани услуги, предоставяне на мотивационна, психологическа или 
друг тип подкрепа за потребителите на услугите. Проведени са въвежда-
що и надграждащи обучения, психологическа подкрепа, консултиране и су-
первизия на персонала, предоставящ социалните услуги, разработване на 
Методология за дейността на Центъра, дейности по информиране и пуб-
личност и организация и управление на проекта. Като резултат 195 души 
са подобрили своето качество на живот чрез получаване на подкрепа и 
предоставяне на услугата „Личен асистент” и „Домашен помощник”. Пове-
че от 70% от тях са подобрили достъпа си до други между секторни услуги. 
Община Враца като доставчик на социални услуги е създал мултидисципли-
нарен екип от 139 специалисти и разшири обхвата на дейността си.
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

ВРАЦА 

Данни за бенефициента: Община Враца се намира в Северозападна Бъл-
гария и е една от съставните общини на област Враца. Разположена е в 
югозападната част на област Враца. С площта си от 706,236 km2, което 
съставлява 19,52% от територията на областта, заема 1-во място сред 
10 общини на областта. Природните забележителности на територията 
на община Враца са пещерата „Леденика“, проходът Вратцата, Мемориал-
ният комплекс „Ботев път“, Божият мост край село Лиляче, водопадите 
„Скакля” и „Боров Камък“ и природен парк „Врачански Балкан“. Те превръщат 
общината в уникална и желана туристическа дестинация за любителите 
на планината, алпинизма, религиозния туризъм, пара и делта-планеризма, 
спелеологията и селския и еко туризъм. На разположение на туристите са 
ски пистите около хижа „Пършевица“, многобройните екопътеки и пеше-
ходни маршрути.
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ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ОБЛАСТ ВРАЦА
2014-2020

ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ВРАЦА

Бенефициент: Община Враца

Договор: BG05FMOP001-3.001-0033-C02

Финансиране: Оперативна програма „Храни”

Размер на финансиране: Обща стойност на проекта 64 972.39 лв.,  
БФП 64 972.39 лв. Общо РИС 64 972.39лв.

Продължителност: 8 месеца: 25.05.2015 - 31.12.2015 г.

Цели и постигнати резултати по проекта: Основна цел на проекта 
е намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането 
им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение. Община 
Враца реализира дейностите по предоставяне на топъл обяд в две об-
ществени трапезарии. Предоставянето на топъл обяд включва предоста-
вянето на храна за обяд – супа, основно ястие и хляб. Целеви групи са: лица 
и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания 
минимален доход - 15 лица; неосигурени, самотно живеещи лица с децата 
си, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца - 10 лица; самотно 
живеещи лица, получаващи минимални пенсии / за осигурителен стаж и въз-
раст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии - 33 лица; скитащи 
и бездомни деца и лица - 2 лица.
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

ВРАЦА 

СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕРНИЗИРАНА УЧЕБНА СРЕДА ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

Бенефициент: Община Бяла Слатина
Договор: BG16RFOP001-3.002-0040-C01
Финансиране: Оперативна програма „Региони в растеж“
Размер на финансиране: Обща стойност на проекта 1 300 000.00 лв., 

БФП 1 300 000.00 лв. Общо РИС 1 172 288.98 лв.
Продължителност: 20 месеца: 02.12.2016 - 24.07.2018 г. 
Цели и постигнати резултати по проекта: Проектното предложе-

ние e насочено към подобряване на материално-техническата база на ПАГ 
„Никола Йонков Вапцаров“ гр. Бяла Слатина. Основният сграден фонд на 
образователната институция е в лошо състояние и се нуждае от обновя-
ване. През годините са извършвани частични ремонти в учебния корпус, 
подменено е обзавеждането в класните стаи и кабинетите. С настоящия 
проект се създадат условия за модернизиране на образователните услуги 
и въвеждането на нови методи на обучение, които да повишат и задър-
жат интереса на учениците. Осъвременени са условията за провеждане на 
практическите занимания и развитието на личностните и професионални 
знания и умения на учениците. Изпълнението на проекта допринася за на-
маляване броя на преждевременно напусналите ученици и тяхното успеш-
но реализиране на пазара на труда. Освен модерни образователни услуги, с 
проекта се осигуряват и условия за равен достъп на хората с увреждания 
до професионално образование. 

Данни за бенефициента: Община Бяла Слатина се намира в Североза-
падна България и е една от съставните общини на област Враца. Разполо-
жена е в източната част на Област Враца. С площта си от 545,51 km2 за-
ема 2-ро място сред 10-те общини на областта, което съставлява 15,08% 
от територията на областта. Общината има 15 населени места с общо 
население 22 002 жители към 31.12. 2017 г.
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ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ОБЛАСТ ВРАЦА
2014-2020

НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА КРИВОДОЛ

Бенефициент: Община Криводол 
Договор: BG05M9OP001-2.002-0127-C02 
Финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  
Размер на финансиране: Обща стойност на проекта 499 298.20 лв.,  

БФП 499 298.20 лв. Общо РИС 494 079.41 лв.
Продължителност: 21 месеца: 01.02.2016 - 01.11.2017 г. 
Цели и постигнати резултати по проекта: Създаване на Звено за по-

часово предоставяне на услуги за социално включване в общността или 
в домашна среда в Община Криводол. Чрез реализацията на проектното 
предложение се предоставят интегрирани услуги за хората с невъзмож-
ност за самообслужване и за хората с увреждане, като се съчетават ком-
плексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, включително 
и социални здравни услуги в общността или в домашна среда. 

Целева група по проекта: 1. Хора с увреждания и техните семейства. 2. 
Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване. Про-
ектът се реализира чрез дейности и мерки, за да се постигнат заложени-
те резултати в проектното предложение, както следва: 1. Организация и 
управление на проекта. Подбор и напасване на потребители и доставчици 
на социални услуги. 2. Предоставяне на почасови социални услуги в общ-
ността и в домашна среда. Осигуряване на достъп до интегрирани услуги, 
според специфичните потребности на човека в неравностойно положение 
въз основа на индивидуална социална оценка, чрез подкрепа на дейността 
на Звено за почасово предоставяне на услуги. 3. Обучение на персонала за 
предоставяне на услугите. 4. Предоставяне на психологическа подкрепа 
и/или консултиране и/или супервизия на персонала, предоставящ социални 
услуги. 5. Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за по-
требителите на услугите, според тяхната индивидуална потребност. 6. 
Информация и публичност. В резултат на изпълнение на дейностите се по-
добри качеството на живот на възрастните и лицата с увреждания чрез 
създаване на условия и подкрепа за ефективно упражняване правото им на 
независим живот и социално включване, при зачитане на правата им, съо-
бразяване с техните възможности и специфични потребности.

Данни за бенефициента: Община Криводол се намира в Северозападна 
България и е една от съставните общини на Област Враца. Общината има 
15 населени места с общо население 8 669 жители към 31.12.2017 г. Община 
Криводол заема 326 кв. км площ и отстои на равни разстояния от сравни-
телно големите икономически центрове Враца и Монтана.
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

ВРАЦА 

ЦВЕТНИ И ВЪЛШЕБНИ СВЕТОВЕ ЗА ПЪЛНОЦЕННА 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА ОТ ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Бенефициент: Община Козлодуй

Договор: BG05M2OP001-3.001-0116-C03 

Финансиране: Оперативна програма „Наука и образование за интели-

гентен растеж”

Размер на финансиране: Обща стойност на проекта 451 668.00 лв.,  

БФП 451 668.00лв. Общо РИС 210 845.44 лв.

Продължителност: 27 месеца: 24.08.2016 - 24.11.2018 г.

Цели и постигнати резултати по проекта: Етнокултурното разно-

образие в съвременната ни образователна система, изразено в негови-

те етнически, религиозни и езикови измерения, е едно от най-сериозните 

предизвикателства пред нейното управление, както на ниво отделна група 

или клас, детска градина или училище, така и при функционирането й като 

единна система от механизми. Фокусът на проекта е поставен върху деца 

от малцинствени етнически групи, като основните дейности целят оси-

гуряване на необходимите условия и ресурси за реализиране на пълноценен 

процес на образователна интеграция. С целенасочена допълнителна рабо-

та за преодоляване на езиковата бариера при децата от предучилищните 

групи, с мотивирането на техните родители да подкрепят образование-

то на децата си и с подобряването на уменията на учителите за работа 

с деца и родители от етнически малцинства, проектът спомага за ран-

ното интегриране в образователната система, което от своя страна е 

превенция срещу отпадането от следващите образователни етапи. Целе-

ва група по проекта са 170 деца от етническите малцинства и техните 

родители.

Данни за бенефициента: Общината е разположена в северозападната 

част на Област Враца. С площта си от 284,874 km2 заема 7-мо място сред 

10-те общини на областта, което съставлява 7,87% от нейната терито-

рия. Общината е победител в категория „Ефективно управление на проек-

ти“, раздел „средни общини“, в онлайн конкурса „Кмет на годината, 2017“.
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ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ОБЛАСТ ВРАЦА
2014-2020

ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЛЕНИЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ В ГРАД МЕЗДРА - ОБЕКТ РАЙОННА 

ПОЛИЦЕЙСКА СЛУЖБА

Бенефициент: Община Мездра

Договор: BG16RFOP001-2.001-0091-C03

Финансиране: Оперативна програма „Региони в растеж“

Размер на финансиране: Обща стойност на проекта 160 562.69 лв.,  
БФП 160 562.69 лв. Общо РИС 152 389.54 лв.

Продължителност: 18 месеца: 15.09.2016 - 08.03.2018 г.

Цели и постигнати резултати по проекта: Сградата на Районно упра-
вление Мездра е построена през 1965г. Поради дългия срок на експлоата-
ция и в резултат на естественото овехтяване на материалите, преди 
проекта, експлоатационните характеристики на сградата са значително 
занижени. Покривът на сградата по първоначален проект е бил плосък, но 
впоследствие, върху него е изграден дървен скатен покрив. Дограмата в 
по-голямата част от сградата е била сменена, с изключение на учебната 
зала и прилежащите към нея помещения. Отоплението на сградата е с га-
зов котел с вътрешни отоплителни чугунени тела и тръбна разводка от 
метални тръби без топлоизолация. Сградата преди проекта не отгова-
ря на съвременните изисквания за енергийна ефективност в сградите. В 
това състояние първичното енергопотребление в сградата е било 362840 
кWh/у, а сградата е попадала в клас на енергопотребление D от скала на 
енергопотреблението. При реализиране на всички енергоспестяващи мер-
ки по проекта, общият брутен годишен разход на енергия се редуцира с 
26,25 % до 267582 кWh/у и сградата попада в клас B от скалата на енерго-
потреблението. Изпълненият пакет от енергоспестяващи мерки води до 
значителен екологичен ефект: емисиите на въглероден диоксид се редуци-
рат с 20,1 тона/год. Прилагането на заложените енергоспестяващи мерки 
намалява експлоатационните разходи на сградата, значително подобрява 
комфорта на обитаване за служителите на съответната администрация 
и повишава готовността им за бърза реакция в случай на екстремна ситу-
ация или природно бедствие.
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

ВРАЦА 

Данни за бенефициента: Община Мездра се намира в Северозападна 
България и е една от съставните общини на област Враца. Администра-
тивен център е град Мездра. Общината е разположена в югозападната 
част на област Враца. С площта си от 519,112 km2 заема 3-то място сред 
10-те общините на областта, което съставлява 14,34% от нейната тери-
тория.
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ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ОБЛАСТ ВРАЦА
2014-2020

ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ 

СГРАДИ В ГРАД МЕЗДРА - ОБЕКТ ПОЖАРНА СЛУЖБА НА РС ПБЗН 

Бенефициент: Община Мездра
Договор: BG16RFOP001-2.001-0091-C03
Финансиране:  Оперативна програма „Региони в растеж”
Размер на финансиране: Обща стойност на проекта 95 945.56 лв.,  

БФП 95 945.56 лв. Общо РИС 87 151.45 лв. 
Продължителност: 19 месеца: 16.09.2016 - 12.04.2018 г.
Цели и постигнати резултати по проекта: Сградата на Районна служ-

ба Пожарна безопасност и защита на населението е въведена в експлоа-
тация през 2008 г. Поради дългия срок на експлоатация и в резултат на 
естественото овехтяване на материалите, преди проекта, експлоата-
ционните характеристики на сградата са значително занижени. Прозорци-
те и вратите са PVC със стъклопакет, но е имало останали неподменени 
гаражни метални врати. Отоплението на сградата е с котел на мазут с 
вътрешни отоплителни тела и тръбна разводка от метални тръби. Сгра-
дата преди проекта не отговаря на съвременните изисквания за енергий-
на ефективност. В това състояние нормализираното енерго-потребление 
е било 260 120.00 кWh/у, а сградата е попадала в клас на енерго-потребление 
D от скала на енерго-потреблението. При реализиране на всички енергос-
пестяващи мерки по проекта, общият брутен годишен разход на енергия 
се редуцира с 36 % до 186 326.00 кWh/у и сградата попада в клас „B“ от ска-
лата на енерго-потреблението. Изпълненият пакет от енергоспестява-
щи мерки води до значителен екологичен ефект: емисиите на въглероден 
диоксид се редуцират с 16.4 тона/год. Прилагането на енергоспестяващи 
мерки по проекта значително подобрява комфорта на обитаване за служи-
телите на Районната противопожарна служба и повишава готовността 
им за реакция в случай на пожар или природно бедствие.
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

ВРАЦА 

ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ И СПОКОЕН ЖИВОТ

Бенефициент: Община Мизия
Договор: BG05M9OP001-2.002-0157-C01
Финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Размер на финансиране: Обща стойност на проекта 495 491.36 лв.,  

БФП 495 491.36 лв. Общо РИС 494 906.73 лв. 
Продължителност: 20 месеца: 01.01.2016 - 01.09.2017 г.
Цели и постигнати резултати по проекта: С изпълнението на про-

екта възрастните хора и лицата с увреждания имат възможността да 
избират услуги, както и да бъдат подпомагани при вземане на решение коя 
е услугата, отговаряща в максимална степен на техните потребности. 
Подкрепата е била насочена към улесняване достъпа до здравни услуги и 
към развитие на социални услуги в общността, подкрепа за социалното 
включване на хората с увреждания. С реализирането на дейностите по 
проекта се цели подобряването на качеството на живот на възрастните 
и лицата с увреждания, чрез създаване на условия и подкрепа за ефективно 
упражняване правото им на независим живот и социално включване, при 
зачитане на правата им, съобразяване с техните възможности и специ-
фични потребности. Изпълнението на последователен набор от дейности 
води до продължаването на дейността на Звеното за почасово предоста-
вяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, 
което осигурява интегриран достъп до здравни, социални и други услуги, 
според специфичните потребности на лицето, основавайки се на индиви-
дуалната му оценка. Мултидисциплинарен екип от специалисти е бил анга-
жиран в предоставянето на услугите, след преминаване на нужното обуче-
ние, което да осигури качество на предлаганите услуги.

Данни за бенефициента: Община 
Мизия се намира в Северозападна Бъл-
гария и е една от съставните общини 
на област Враца. Общината е разполо-
жена в северната част на Област Вра-
ца. С площта си от 209,309 km2 заема 
9-то, предпоследно място сред 10-те 
общини на областта, което съставля-
ва 5,78% от нейната територия.
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ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ОБЛАСТ ВРАЦА
2014-2020

С ОБЩИ ГРИЖИ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ

Бенефициент: Община Оряхово
Договор: BG05M9OP001-2.002-0085-C01
Финансиране:  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Размер на финансиране: Обща стойност на проекта 487 358.80 лв.,  

БФП 487 358.80 лв. Общо РИС 461 037.26 лв.
Продължителност: 20 месеца: 01.02.2016 - 01.10.2017 г.
Цели и постигнати резултати по проекта: Проектното предложение 

е в пълно съответствие с целите на обявената процедура за предоставя-
не на безвъзмездна финансова помощ, а именно подобряване качеството 
на живот и на достъпа до услуги за социално включване на хора с уврежда-
ния и хора над 65 години, с цел преодоляване на последиците от социално-
то изключване и бедността.

На територията на община Оряхово са изпълнявани и са в процес на из-
пълнение проекти за лични асистенти и социални асистенти. Настоящият 
проект надгражда резултатите, постигнати от преходните и спомага за 
създаване на условия за устойчиво развитие. Целевата група са 179 лица, 
включваща инвалиди с доказана инвалидност, деца с увреждания и възраст-
ни хора над 65 години с невъзможност за самообслужване. От горепосоче-
ните, 90 лица участват в проект “Нови алтернативи”, предоставянето на 
услугата по който приключи март 2016г. Целта на този проект е да бъдат 
обхванати по - голям брой нуждаещи се хора, които да получават качест-
вена социална услуга и квалифицирана помощ.

Проектът има принос към изпълняване на общинския план за развитие 
на община Оряхово (2014-2020) Всички заложени дейности прилагат принци-
па на равните възможности, равенство между половете, недопускане на 
дискриминация.

Данни за бенефициента: 
Община Оряхово се намира в Севе-
розападна България и е една от със-
тавните общини на област Враца. 
Общината е разположена в северо-
източната част на Област Враца. 
С площта си от 326,549 km2 заема 
4-то сред 10-те общините на об-
ластта, което съставлява 9,02% 
от територията на областта.
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

ВРАЦА 

НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

Бенефициент: Община Хайредин
Договор: BG05M9OP001-2.002-0264-C02
Финансиране:  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Размер на финансиране: Обща стойност на проекта 499 979.29 лв.,  

БФП 499 979.29 лв. Общо РИС 480 551.59 лв.
Продължителност: 23 месеца: 01.06.2016 - 01.05.2018 г.
Цели и постигнати резултати по проекта: Общата цел на проекта е 

да допринесе за подобряване качеството на живот и на последиците от 
социалното изключване и бедността на хора с увреждания и хора над 65 
години от община Хайредин чрез подобряване на достъпа до интегрирани 
услуги за социално включване. За постигането на тази цел е изградено и 
оборудвано Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включва-
не в общността и в домашна среда и предоставяне на интегрирани услуги 
на представителите на целевите групи. За разширяване на обема, мно-
гообразието и целенасочеността на предоставяните услуги, е изграден 
мултидисциплинарен екип от специалисти – социален работник, здравен 
работник и психолог. В звеното хората с увреждания ползват социални, 
административни и медицински услуги, имат възможност за социални кон-
такти, достъп до актуална информация. По домовете са предоставяни 
услугите домашен помощник и личен асистент. Включените в проекта по-
требители ползват мотивационна и психологическа подкрепа от квалифи-
циран специалист. Извършена е индивидуална оценка на потребностите 
на всеки потребител на Звеното, с цел да се гарантира, че всеки потре-
бител получава услугата или комплексът от услуги, от които има нужда. По 
проекта са назначени 18 домашни помощници и 33 лични асистенти, които 
се грижат за 69 хора с увреждания и хора над 65 години, които не могат да 
се обслужват сами.

Данни за бенефициента: Община Хайредин се намира в Северозападна 
България и е една от съставните общини на област Враца. Разположена е 
в северозападната част на Област Враца. С площта си от 189,069 km2 е 
най-малката сред 10-те общините на областта, което съставлява 5,22% 
от нейната територия.
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За контакти с Областен информационен център - Враца

гр. Враца 3000, ул. „Полк.Кетхудов“ №4, тел. 092/627431

Ел. поща: oic_vratza@abv.bg

Contact details of the District Information Point - Vratsa:
city of Vratsa 3000, №4 “Polk. Kethudov” str., tel. +359/92/627431

e-mail: oic_vratza@abv.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Осигуряване функционирането 
на ОИЦ Враца” – договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFОР001-4.001-
0024-С01/24.02.2016 г., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

www.eufunds.bg


